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Bk.	68.	Anadolu	Üniversitesi	ile	SUNY	Cortland	Üniversitesi	tarafından	birlikte	yürütülecek	olan	
Uluslararası	 Ortak	 Lisans	 Programları	 4	 yıl	 süreli	 olup,	 öğrenciler	 öğrenimlerinin	 birinci	 ve	
dördüncü	 yıllarını	 Türkiye’de	 Anadolu	 Üniversitesinde,	 ikinci	 ve	 üçüncü	 yıllarını	 ise	 SUNY	
Cortland	 Üniversitesinde	 tamamlayacaklardır.	 2018-2019	 eğitim	 öğretim	 yılı	 için	 bu	
programların	akademik	yıl	başına	 (Yaz	Okulu	hariç)	Anadolu	Üniversitesindeki	öğrenim	ücreti	
hazırlık	ve	lisans	programlarında	4.000	TL’dir.		
SUNY	Cortland	Üniversitesi	2017-2018	öğretim	yılı	için	öğrenim	ücreti	(Yaz	Okulu	hariç)	19.125	
ABD	 Doları	 olup	 bu	 ücret,	 SUNY	 Cortland	 Üniversitesi	 öğrenim	 ücreti	 ve	 temel	 harçlarını,	
öğrencinin	 programda	 öngörülen	 dönemlerde	 ABD’de	 bulunduğu	 süredeki	 zorunlu	 sağlık	
sigortası	ücretini	kapsamaktadır.	 SUNY	Cortland	Üniversitenin	ücreti	 günün	koşullarına	uygun	
olarak	her	 akademik	 yıl	 için	 yeniden	belirlenip	Üniversitenin	web	 sitesinde	 yayınlanmaktadır.	
SUNY	 Cortland	 Üniversitesinin	 2018-2019	 öğretim	 yılı	 ücretleri	 henüz	 kesinleşmemiş	 olup	 az	
miktarda	 artış	 gösterebilecektir.	 Öğrencinin	 SUNY	 Cortland	 Üniversitesinde	 bulunacağı	 süre	
içinde	yurt,	 yemek,	kitap-kırtasiye	ve	kişisel	 ihtiyaçları	 için	yapacağı	harcamanın	akademik	yıl	
başına	yaklaşık	11.000-15.000	ABD	Doları	tutacağı	tahmin	edilmektedir.		
	
Bk.	703.	Bu	program	Anadolu	Üniversitesi,	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	ile	SUNY	Empire	
State	College	tarafından	ortaklaşa	yürütülen	4	yıllık	bir	lisans	programıdır.	Bu	programın	tamamı,	
ABD’de	isteğe	bağlı	yaz	okulu	dışında,	Türkiye’de	Anadolu	Üniversitesi	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	
Fakültesi’nde	 yürütülecektir.	 Program	 kapsamında	 yer	 alan	 dersler	 yüzyüze	 olarak	 Anadolu	
Üniversitesi	ve	SUNY	Empire	State	College	öğretim	üyeleri	 tarafından	yürütülecektir.	Derslerin	
bir	kısmı	e-öğrenme	yöntemi	ile	desteklenecek	olup,	öğrencilerin	bilgisayar	ve	internet	kullanma	
becerilerini	geliştirme	amacına	yöneliktir.	Öğrenim	ücreti	Anadolu	Üniversitesi	İngilizce	Hazırlık	
programı	için	yıl	başına	4.000	TL;	hazırlığı	başardıktan	sonra	Anadolu	Üniversitesi	ücreti	olarak	
birinci	yıl	için	3.000	TL;	ikinci	yıl	için	3.000	TL;	üçüncü	yıl	için	1.000	TL	ve	dördüncü	yıl	için	ise	
1.000	TL’dir.	Ayrıca,	SUNY	Empire	State	College’ın	2017-2018	öğretim	yılı	için	belirlenmiş	olan	
ücretlerine	göre	öğrencilerin	SUNY	Empire	State	College’dan	aldıkları	dersler	için	her	bir	kredi	
başına	 300	 ABD	Doları	 ders	 ücreti,	 bir	 defalık	 portföy	 ve	 oryantasyon	 ücreti	 olarak	 350	 ABD	
Doları,	materyal	ve	iletişim	ücreti	olarak	ders	aldıkları	her	dönem	başına	175	ABD	Doları	ödeme	
yapmaları	 gerekmektedir.	 Öğrencilerin	 dönemlik	 ödemelerini	 25	 ABD	 Doları	 işlem	 ücreti	
karşılığında	3	aylık	eşit	taksitlerle	yapmaları	da	mümkündür.	Ayrıca	öğrenciler,	yol	ve	konaklama	
masraflarını	kendileri	karşılamak	üzere	Empire	State	College’ın	diğer	ülkelerdeki	kampüslerinde	
ve	 ABD	 kampüslerinde	 yüz	 yüze	 olarak	 sürdürülen	 dersleri	 alma	 olanaklarına	 da	 sahiptirler.	
Öğrencilerin	 SUNY	 Empire	 State	 College’dan	 toplam	 31	 kredi	 saatlik	 ders	 almaları	
beklenmektedir.	 2018-2019	öğretim	yılı	 ücretleri	 henüz	kesinleşmemiş	olup	 az	miktarda	 artış	
gösterebilecektir.	
	
Bk.	 890.	 SUNY	 Albany	 Üniversitesi	 (Amerika	 Birleşik	 Devletleri)	 ile	 Anadolu	 Üniversitesi	
tarafından	 birlikte	 yürütülecek	 olan	 Uluslararası	 Ortak	 Lisans	 Programı	 4	 yıl	 süreli	 olup,	
öğrenciler	 eğitimlerinin	 ilk	 iki	 yılını	 Anadolu	 Üniversitesi	 son	 iki	 yılını	 da	 SUNY	 Albany	
Üniversitesinde	 tamamlayacaklardır.	 Eğitimleri	 sonunda	 her	 iki	 üniversitenin	 de	
yükümlülüklerini	 başarıyla	 yerine	 getiren	 öğrencilere	 her	 iki	 üniversite	 tarafından	 birer	 tane	
kayıtlı	oldukları	programın	diploması	verilecektir.	Program	öğretim	dili	İngilizcedir.	Programın	
Anadolu	 Üniversitesindeki	 kısmı	 için	 kayıt	 sırasında,	 ulusal	 veya	 uluslararası	 İngilizce	 dil	
sınavlarının	 birinden	 Anadolu	 Üniversitesi	 tarafından	 belirlenen	 düzeyde	 başarılı	 olduğunu	
belgeleyen	veya	Üniversitece	öğretim	yılı	başında	yapılacak	İngilizce	yeterlik	sınavında	başarılı	
olan	öğrenciler	hazırlık	programından	başarılı	sayılacaktır.	Gerekli	yabancı	dil	puanını	aldıklarını	
belgeleyemeyen	öğrenciler	ise	birinci	sınıfa	başlamadan	önce	Anadolu	Üniversitesi	Yabancı	Diller	
Yüksekokulunda	 verilen	 İngilizce	 hazırlık	 programına	 devam	 edeceklerdir.	 Anadolu	
Üniversitesi‘nde	 2018-2019	 öğretim	 yılı	 için	 bu	 programların	 akademik	 yıl	 başına	 (Yaz	Okulu	
hariç)	öğrenim	ücreti	hazırlık,	birinci	ve	ikinci	sınıflarda	4.000	TL’dir.		



Anadolu	Üniversitesi	programın	ilk	iki	yılını	başarı	ile	tamamlayan	bir	öğrencinin	SUNY	Albany	
Üniversitesinde	 öğrenim	 görmeye	 başlayabilmesi	 için	 Anadolu	 Üniversitesindeki	 Genel	 Not	
Ortalamasının	4,0	üzerinden	en	az	2,5	olması	ve	TOEFL	 IBT	sınavından	en	az	79	puan	aldığını	
belgelemesi	gerekmektedir.		
SUNY	Albany	Üniversitesi’nde	2017-2018	öğretim	yılı	için	belirlenmiş	olan	öğrenim	ücreti	(yaz	
okulu	hariç)	28.270	ABD	Doları	olup	bu	ücret	gelecek	yıllarda	az	miktarda	artış	gösterebilecektir.	
Öğrenim	 ücreti	 dışında,	 öğrencilerin	 SUNY	 Albany	 Üniversitesi’nde	 eğitim	 gördükleri	 yıllarda	
beslenme,	 konaklama	 ve	 sağlık	 sigortası	 ücretinin	 yıl	 başına	 13.880	 ABD	 Doları	 olması	
beklenmekte	 olup	 bu	 ücret	 de	 gelecek	 yıllarda	 az	miktarda	 artış	 gösterebilecektir.	 Öğrenciler	
programa	giriş	yıllarına	bakılmaksızın	SUNY	Albany’de	öğrenim	gördükleri	yıllar	için	geçerli	olan	
ücretleri	ödeyeceklerdir.	SUNY	Albany	Üniversitesi	tarafından	her	bir	program	için	SUNY	Albany	
Üniversitesi’nde	 eğitim	 görülen	 yıl	 başına	 toplam	 14.000	 ABD	 Doları	 öğrenim	 ücreti	 desteği	
verilecek	olup	bu	destek	ilgili	yılda	SUNY	Albany	Üniversitesi’nde	ilgili	programda	öğrenim	gören	
öğrenciler	 arasında	 eşit	 olarak	paylaştırılacaktır,	 ancak	bir	 eğitim	 yılında	bir	 öğrencinin	 aldığı	
destek	miktarı	7.000	ABD	Dolarından	fazla	olamayacaktır.		
	

	


